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ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σητεία, 15 Σεπτεμβρίου 2021  

             ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 6300 
 Δ Η Μ Ο Σ  Σ Η Τ Ε Ι Α Σ              

Ταχ. Δ/νση: Πατρ.Βαρθολομαίου 9                                     
             723 00  ΣΗΤΕΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  
Πληροφορίες: Βαρδάκη Κατερίνα                                  
Τηλέφωνο : 28433 40514, 525                              
FAX :          28430 29243   
E-mail : vardaki@sitia.gr                                        
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  5/2021 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για  επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του  Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις 

διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130)   
 

Ο Δήμαρχος  Σητείας 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 
εργασίας ΙΔΟΧ  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του κεφ. Γ’ του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130 / Α ‘/ 23-07-
2021)  «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»  

4. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-07-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

5. Την με αριθμ. πρωτ. 59589/11555/10-8-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.  

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

7. Την αριθ. 235/07-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΦ85Ω1Γ-2ΡΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Σητείας με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου , για αντικατάσταση απασχολούμενου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι », 
που τέθηκε σε αναστολή εργασίας ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.  

8. Τον «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας» (Ο.Ε.Υ.) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9. Την υπ’ αριθ. Οικ.6288/14-09-2021 βεβαίωση πιστώσεων του αναπληρωτή πρ/νου τμήματος 

Προϋπολογισμού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  για την  κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης. 

 
 

Ανακοινώνει 
 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού 

ενός  (1) ατόμου, για  επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ  Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 

του Ν. 4820/2021, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο  απασχόλησης, 
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ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα  (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
Θέσης 
 

Υπηρεσία 
Έδρα 
υπηρεσίας 

Ειδικότητα 
Διάρκεια 
σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

101 
Δήμος Σητείας  

(Για το Πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι) 

Σητεία 
ΤΕ Κοινωνικών 

Λειτουργών 

3 μήνες   
(με δυνατότητα  
παράτασης έως 

τρεις  μήνες ακόμα 
σε  περίπτωση μη  
άρσης αναστολής  

καθηκόντων) 

1 

   
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός θέσης 
Τίτλος σπουδών  
και  
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας,  
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση 
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού, 
γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού 
Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης  που επιλέγουν.   

3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, ούτε  κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την 
επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4  του ν. 2207/1994),ήτοι:  

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή,  υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία,  
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική 
δυσφήμιση,  καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της  γενετήσιας ζωής,  
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β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή  για 
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) να μην 
έχουν  στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η 
στέρηση αυτή και δ) να  μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**  

1.  Αίτηση.  

2  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.  

3  Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.   

4 Αποδεικτικά προϋπηρεσίας-εμπειρίας  

5  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων  (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.  

6  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος/ια ότι:  

 α. Δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην  υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την  υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε  έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής·   

 β. Δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 
πλημμέλημα  της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε  

 γ. Δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί 
η στέρηση  αυτή·  

 δ. Δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.  

7.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη 
και αποδέχεται  τους όρους αυτής.  

8.  Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την 
πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
207 του Ν. 4820/2021. 

** Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και  της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα 
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το  «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»  του διαδικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα  
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω 
Παραρτήματος. 

 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα 
παραρτήματα και στο δικτυακό  τόπο του Δήμου Σητείας , στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία 

(https://www.sitia.gr), καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του 
Δήμου Σητείας καθώς επίσης και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται  
σε κατάστημα, θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 41 του Ν.  4765/2021, όπως ισχύει),  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα 
απαιτούμενα  δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (vardaki@sitia.gr).  
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Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.  

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται 
υπογεγραμμένη, με  φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας   στον δικτυακό τόπο της 
υπηρεσίας μας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί η εμπειρία σε αντίστοιχα καθήκοντα, οπότε και προτάσσονται οι 
υποψήφιοι που  έχουν μεγαλύτερη εμπειρία σε συναφή καθήκοντα. Επικουρικά και μόνο στην 
περίπτωση που βάσει του κύριου  κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος 
υπάλληλος, ιδίως γιατί όλοι οι υποψήφιοι διαθέτουν  τον ίδιο χρόνο συναφούς εμπειρίας, θα πρέπει 
ακολούθως να ληφθούν υπόψη τα τυπικά προσόντα, οπότε και  προτάσσονται οι υποψήφιοι που 
έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα ως εξής:   

α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο 
της αλλοδαπής,  μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο 
(βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των  εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που 
έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών.   

β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Για τη μεταξύ  τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα στην 
ανωτέρω περίπτωση α’.   

γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, 
εφαρμοζομένων, επίσης,  κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω περίπτωση α’. 

 

 

 

 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 
 
    
 
                                                                                 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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